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RESUMO 
 
 

Este trabalho vem propor um Parque Urbano na cidade de Pindamonhangaba, garantindo a 
preservação ambiental, levando sustentabilidade a cidade e buscando uma melhor qualidade 
de vida para população. A ideia é desenvolver o projeto de um espaço livre público, que 
ofereça formas variadas de lazer e recreação para população. O local escolhido para 
construção do parque é considerada no zoneamento da cidade como uma área mista, podendo 
ter construções residências, comércio, parque, etc, sendo uma das poucas áreas verdes 
localizadas no centro da cidade, de fácil localização e condições topográficas favoráveis na 
resolução da proposta. A ideia principal para o parque surgiu de uma visita ao Parque 
Ibirapuera, há muitos anos atrás e de uma necessidade de frequentar um lugar público com as 
mesmas características, onde se possa praticar exercícios, relaxar, interagir com a natureza, 
conviver com outras pessoas, visitar exposições, etc e não encontrá-lo na cidade. Foram feitas 
pesquisas para esclarecer alguns conceitos importantes, como definições de Parque Urbano, 
história do município, carências da população, seguida de visitas ao local escolhido para 
aprofundamento do programa de necessidades e entendimento do entorno, estudos de caso de 
Parques Urbanos, complementados com visitas técnicas para conhecer funcionalidades e 
conceitos, ajudando em um melhor desenvolvimento na definição da proposta final. A intenção 
é construir um espaço para a população de Pindamonhangaba, que incentive a prática de 
esportes e uma maior aproximação e contato com a natureza, contendo também um espaço 
cultural para exposições, apresentações, teatros e eventos, levando informações a todos e 
despertando um maior interesse pela cultura local, pela história da cidade e de outros lugares 
do mundo. Para isso foi escolhido um terreno na região central da cidade, de fácil acesso, com 
33.000m², no bairro Boa Vista. Já que possui uma rica vegetação e uma vista atrativa para a 
Serra da Mantiqueira e seu entorno é muito utilizado por pessoas de todas as faixas etárias 
para a prática de atividades esportivas, incentivando as pessoas a irem caminhando até o 
parque, interagindo com o meio e com a cidade. A área antigamente era ocupada pela Fábrica 
da Coca Cola, atualmente abandonada e com alguns edifícios da mesma em mal estado de 
conservação. Por já ter tido um uso, não será necessário fazer movimentações no terreno e 
com isso haverá poucas intervenções para construção do Parque, visando o mínimo de 
impacto ambiental possível. O parque será um lugar repleto de áreas livres verdes para o lazer 
e que transmita valores como ética e socialização, ajudando o ser humano a se desenvolver, 
se relacionar e evoluir. Buscando valorizar a paisagem do entorno e preservar a memória da 
indústria antes existente no local, enquanto patrimônio cultural. O projeto conta também com 
salas para aulas de educação ambiental, para conscientizar a população sobre a necessidade 
de preservação dos recursos naturais. E um centro cultural que proporcionará a todos acesso 
aos bens culturais. O parque será acessível a pessoas portadoras de deficiência e de todas as 
idades. Para integrá-lo a cidade foi proposto também a revitalização da Avenida Teodorico 
Cavalcante, que já é muito utilizada para prática de esportes e passeio, unificando e 
melhorando todo o trajeto até o Parque. No decorrer do trabalho foram feitas diversas 
pesquisas e com base nelas foi elaborado um programa de necessidades e definido o partido 
arquitetônico adotado. Dessa forma o Parque pretende suprir a falta de infra-estrutura de locais 
apropriados para prática de esportes, lazer e cultura no município de Pindamonhangaba, 
criando um local de convívio e educação para melhorar a qualidade de vida da população. 


